ZAPISNIK 14. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS
, ki je bila v ponedeljek, 14. marca 2016, ob 17. uri, v konferenčni dvorani v hotelu Radisson BLU
Plaza, na naslovu Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana.

Prisotni: Matej Erjavec, Sergej Ravnikar, Andrej Jelen (po pooblastilu Ludvika Fekonje), Rado
Trifunović, Aleš Antauer, Borut Kop, Matej Kosi, Jernej Močnik, Bojan Gorjanc, Dušan Debenak, Igo
Gruden, Matej Pirc, Damijan Korošec.

Odsotni: Gregor Griljc, Marko Šter, Uroš Slavinec.
Ostali prisotni: Rašo Nesterović, Aleš Križnar, Boris Majer, Anton Pavlič, Damir Rađenović, Mirko
Jurjavčič, Jana Mihalič, Aljaž Močnik.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 13. seje IO KZS, z dne 18. 1. 2016.
2. Finančni načrt za leto 2016.
3. Odprte terjatve do članov KZS na dan 26. 2. 2016, dodatek (predlog za preoblikovanje iz
suspenza generalnega sekretarja v suspenz Izvršnega odbora).
4. Spremembe tekmovalnega sistema za člane za tekmovalno sezono 2016 / 2017.
5. Spremembe pravilnika za organizacijo in izpeljavo finalnih tekmovanj v mlajših starostnih
kategorijah KZS.
6. Potrditev poslovnika Združenja ženskih klubov.
7. Licenciranje/nadaljevanje razprave.
8. Tožba MO Novo mesto za EuroBasket 2013.
9. Zamenjava člana v Komisiji za veteransko košarko.
10. Datum naslednje seje IO KZS.
11. Razno:
Ad1 Razno: Sprejem pravil igre 3x3, in sicer tekmovalnega pravilnika 3x3 in tekmovalnih propozicij
3x3.
Ad2 Razno: Odločba Častnega razsodišča/primer Urban Oman.
Ad 3 Razno: Predlog spremembe 12. člena TP, ki govori o razvrščanju v prvenstvu v sezoni 2015/16.
Ad 4 Razno: Razvojni sklad KZS.

ZAPIS SESTANKA IN SPREJETI SKLEPI:
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje IO KZS, z dne 18. 1. 2016.
Sklep 1. Zapisnik 13. seje IO KZS, z dne 18. 1. 2016 se soglasno sprejme v celoti.

Točka 2. Finančni načrt za leto 2016.
Aleš Križnar je članom IO KZS predstavil finančni načrt za leto 2016. Andrej Jelen je povedal, da Društvo
košarkarskih sodnikov pričakuje pomoč zveze, predvsem želijo izboljšati stroko. Borut Kop je povedal, da
se mora stanje v ženski košarki izboljšati, zato je dan slovenske ženske košarke nujno potreben.
Sklep 2. Finančni načrt za leto 2016 se soglasno sprejme v celoti.

Točka 3. Odprte terjatve do članov KZS, na dan 26. 2. 2016, predlog za preoblikovanje iz Suspenza
generalnega sekretarja v Suspenz Izvršnega Odbora in prošnja KK Radovljica.
Tone Pavlič je članom pojasnil, da se KZS sooča s slabo likvidnostno situacijo ter s povečanim številom
klubov neplačnikov. Predstavil je tudi prošnjo KK Radovljica v zvezi z zamikom poplačila zapadlega dolga, ki
je nastal še pred sezono 2015/16. Gre za poseben primer, saj klub nima članske ekipe, temveč deluje
pretežno z mladimi. Je tudi edini delujoči klub, ki ima tako stare dolgove do KZS.
Sklep 3.1. Predlog za preoblikovanje iz Suspenza generalnega sekretarja v Suspenz Izvršnega odbora se
soglasno potrdi, z veljavo od 4.4.2016 dalje.
Sklep 3.2. Prošnji KK Radovljica se ugodi oz. klubu se odobri kasnejše poplačilo dolga v skladu s prošnjo z
dne 14. 03. 2016. Zadnji rok za poplačilo dolga je 15.3.2018.
Točka 4. Spremembe tekmovalnega sistema za člane za tekmovalno sezono 2016 / 2017.
Boris Majer je predstavil tekmovalni sistem, predvsem je potrebno najti dober sistem za košarko kot
celoto in ne za posamezno ligo. Bojan Gorjanc je povedal, da bi bila za prvaka potrebna boniteta, sicer se
ne splača biti prvi v 2.SKL. Aleš Antauer je izrazil mnenje, da je 10 klubov v članski ligi realnost, vendar
obstaja dvom glede realizacije takšnega tekmovalnega sistema. Jernej Močnik ter Andrej Jelen sta izrazila
prepričanje, da se moramo usmeriti v trženje lige. Potrebno se je vprašati predvsem za koga bo liga
zanimiva, kdo bo hodil na tekmo oz. kako bomo gledalce privabili v dvorano?
4.1. sklep
Tekmovalni sistem v tekmovalni sezoni 2016 / 2017 ostane nespremenjen z izjemo tekmovanja v 1. SKL, kjer v
tekmovanju sodelujejo vse ekipe od 1. kroga dalje:
1. SKL – prvi del 12 sodelujočih ekip, drugi del 2 skupini po 6 ekip, tretji del play - off 4 ekipe; iz tekmovanja
izpadejo 10., 11. in 12. uvrščena ekipa;
2. SKL – prvi del 12 sodelujočih ekip, prvak se uvrsti v 1. SKL, iz 2. SKL izpadejo 3 ekipe;
3. SKL – prvi del 24 sodelujočih ekip (3x8), drugi del 3 nivoji – liga za prvaka 3 x 2 ekipi, razigravanje za
razvrstitev po skupinah V, C, Z in tekmovanje za obstanek, v 2. SKL se uvrsti prvak 3. SKL, iz tekmovanja
izpadejo 3 ekipe;
4. SKL – prvi del 20 sodelujočih ekip, drugi del liga za prvaka 4 ekipe, v 3. SKL se uvrsti prvak 4. SKL.

4.2. sklep
Tekmovalni sistem v tekmovalni sezoni 2017 / 2018 je v obliki, kot jo predlaga komisija IO KZS:
1. SKL – prvi del 10 ekip (vse sodelujoče), drugi del za prvaka 8 ekip, za obstanek 2 + 4 ekipe 2. SKL; tretji del
play - off – 4 ekipe – najboljši dve ostaneta;
2. SKL – prvi del 12 ekip, drugi del za napredovanje 4 ekipe + 2 ekipi 1. SKL; razigravanje 4 ekipe od 5. do 8.
mesta, za obstanek 4 ekipe, dve izpadeta;
3. SKL – prvi del 24 sodelujočih ekip (3x8), drugi del 3 nivoji – liga za prvaka 3 x 2 ekipi, razigravanje za
razvrstitev po skupinah V, C, Z in tekmovanje za obstanek, v 2. SKL se uvrsti prvak 3. SKL, iz tekmovanja
izpadeta 2 ekipi;
4. SKL – prvi del 20 sodelujočih ekip, drugi del liga za prvaka 4 ekipe, v 3. SKL se uvrstita 2 ekipi.
4.3. sklep
Po zaključku sezone 2015 / 2016 in pred začetkom sezone 2016/2017 se lahko v posamezne stopnje tekmovanja
uvrstijo samo tiste ekipe, ki so si zagotovile s tekmovalnim sistemom in pridobljeno licenco nastop v tem rangu
tekmovanja. V višje range tekmovanja se ne vabi ekip, ki po tekmovalnem dosežku niso pridobile pravice
sodelovanja v višjem rangu tekmovanja.
V kolikor v 1. SKL sodeluje 10 ekip, ki so si v skladu z določili Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o licenciranju
zagotovile nastop v 1. SKL, se tekmovanje izvede v skladu tekmovalnim sistemom, ki stopi v veljavo v tekmovalni
sezoni 2017 / 2018.
Točka 5. Spremembe pravilnika za organizacijo in izpeljavo finalnih tekmovanj v mlajših starostnih
kategorijah KZS.
Sklep 5. Spremembe pravilnika za organizacijo in izpeljavo finalnih tekmovanj v mlajših starostnih
kategorijah KZS se soglasno sprejmejo v celoti.
Točka 6. Potrditev poslovnika Združenja ženskih klubov.
Sklep 6. Poslovnik Združenja ženskih klubov se potrdi, pri čemer mora Boris Majer preveriti Statut KZS,
zaradi nekaterih nasprotujočih si členov.
Točka 7. Licenciranje/nadaljevanje razprave.
Tone Pavlič še enkrat predstavi rezultate ankete o obvezni reviziji z dne 15. 1. 2016 ter omeni zamudo s
pošiljanjem dokumentov, ker ni jasno ali je revizija obvezna ali ne. Poprosi člane IO da sprejmejo odločitev
ali naj revizija ostane obvezna ali ne.
Sklep 7. Člani IO KZS soglasno potrdijo ukinitev obvezne revizije za vse klube.
Točka 8. Tožba MO Novo mesto za EuroBasket 2013.
Matej Erjavec je predstavil situacijo v zvezi s tožbo KZS, Mestne občine Novo mesto vezano na plačilo
sofinanciranja na račun odpovedi že podpisanih pogodb in sodelovanja na EP2013. MO Novo mesto je v
času veljavnosti pogodbe plačala 150.000 eur, za preostali znesek do 550.000 eur pa je KZS bila primorana
vložiti tožbo, katere pa zaradi pravne podlage po vsej verjetnosti ne bi iztržila, lahko bi bilo celo obratno,
kar pomeni, da bi morala KZS vrniti del že pridobljenih sredstev.

KZS in MO Novo mesto sta se dogovorili, da se 150.000 eur vloži v novomeško košarko in sicer z vložkom
75.000 eur s strani MO Novo mesto ter 75.000eur s strani KZS v smislu sofinanciranja trenerjev (in ne z
denarnim vložkom). Mestni svet MO Novo mesto je na 12. seji, dne 28. 01. 2016 predlog pogodbe podprl.
Sklep 8. IO KZS je soglasno sprejel predlog pogodbe.

Točka 9. Zamenjava člana v Komisiji za veteransko košarko.
Sklep 9. Namesto Mateja Jamnika se v Komisijo za veteransko košarko imenuje Srečka Lesjaka.

Točka 10. Datum naslednje seje IO KZS.
Sklep 10. Datum naslednje seje IO KZS bo 18.4.2016.
Točka 11. Razno.
Ad1 Razno. Sprejem Pravil igre 3x3, in sicer Tekmovalnega pravilnika 3x3 in Tekmovalnih propozicij 3x3.
Boris Majer je predstavil dokumente. Povedal je, da so dokumenti prilagojeni pravilom FIBE, na podlagi katerih
bodo olajšani postopki registracije igralcev.
AD 1 Sklep. Tekmovalni pravilnik 3x3 in Tekmovalne propozicije 3x3 se soglasno sprejmejo v celoti.
AD2 Razno. Odločba častnega razsodišča/primer Urban Oman.
Boris Majer je pojasnil primer na podlagi katerega smo prejeli pravno mnenje odvetnika Samota Logarja, v
katerem so možne 3 odločitve.
Ad2 Sklep. Pisarno KZS se zadolži, da preveri datume oddaje pritožbe ter da posledično izpelje korespondenčno
sejo v zvezi z omenjeno zadevo.
AD3 Razno. Predlog spremembe 12. člena TP, ki govori o razvrščanju v prvenstvu v sezoni 2015/16.
Aleš Antauer je povedal, da je Združenje klubov 1. moške SKL na svoji seji obravnavalo 12. člen tekmovalnega
pravilnika, ki govori o vrstnem redu ter uvrščanju v mednarodna tekmovanja. Po njihovem mnenju se s členom
ne strinjajo, ker ne vzpodbuja dela na daljši rok. V kolikor pride do poškodbe v končnici, ne moreš sodelovati v
finalu. V mednarodna tekmovanja se uvrščajo ekipe po doseženem vrstnem redu v državnem prvenstvu.
Rašo Nesterović je pojasnil, zakaj se je v končno razvrstitev klubov dodalo zmagovalca pokalnega tekmovanja.
Klubi so poprej KZS očitali, da to tekmovanje ni ovrednoteno. Boris Majer je pojasnil, da je ta razvrstitev
namenjena le rangiranju (kvalificiranju) klubov za nastope v evropskih tekmovanjih in ne kot končna razvrstitev
državnega prvenstva. Matej Erjavec je dodal, da bi bilo dosledno, da se glede na zavrnitev sprememb ligaškega
tekmovanja tudi tu ne sprejme sprememb za to sezono in sistem razvrščanju ostane enak obstoječemu.

AD3 Sklep. Člani IO KZS podprejo predlog Združenja klubov 1. moške SKL za spremembo Tekmovalnega pravilnika
12. člena v prvem odstavku, tako da se glasi (drugega odstavka glede razvrstitve v mednarodna tekmovanja IO
KZS ni potrdil):

1. prvouvrščena ekipa državnega prvenstva (zmagovalec finala) – državni prvak;
2. drugouvrščena ekipa državnega prvenstva – najboljše uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja za prvaka, ki
ni osvojila naslov državnega prvaka;
3. tretjeuvrščena ekipa državnega prvenstva – druga najbolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja za
prvaka, ki ni osvojila naslov državnega prvaka;
4. četrtouvrščena ekipa državnega prvenstva – tretja najbolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja za
prvaka, ki ni osvojila naslov državnega prvaka;

AD4 Razno. Razvojni sklad.
Matej Kosi je predstavil idejo. Matej Erjavec je podal predlog, da bi se sredstva, pridobljena s strani kazni vrnila
nazaj v klube, za delo z mladimi. Rado Trifunović je predlog pozdravil. V oči bode le razvrstitev, saj naj bi se
pomagalo tistim, ki imajo težave in ki ne delajo dobro. Matej Kosi, Rado Trifunović, Mire Jurjavčič se sestanejo na
sestanku in idejo izpilijo.

AD5 Razno.
Matej Erjavec je izrazil potrebo oz. željo po strateški komisiji KZS brez pristojnosti, vendar pa bi ta odločala,
katera strateška vprašanja se bodo uvrstila na dnevni red Izvršnega odmora KZS. Predlog članov v strateški
komisiji (Lorbek, Rems, Sagadin).
AD6 Razno.
Matej Erjavec je odprl razpravo o mestu, kjer bi se igrale domače kvalifikacijske tekme za EP. Jernej Močnik pove,
da se je sestal z AKK Branik, kateri je izrazil željo, da bi gostil vsaj eno kvalifikacijsko tekmo ter da je tekme
potrebno razpršiti po Sloveniji. Sergej Ravnikar je izrazil dvom, da je potrebno preveriti, če dvorana ustreza.
Matjaž Smodiš je poudaril, da se morajo pripravljalne tekme igrati na istih lokacijah. Erjavec je dejal, da je Celje
dobra opcija.
AD7 Razno.
Rašo Nesterović je povedal, da KZS za sezono 2016/2017 namerava razpisati le 1. SKL za ženske, saj je
nesmiselno organizirati še 2. SKL za 5 rekreacijskih klubov. V 1. SKL KZS upa na udeležbo 10, 12 ekip.
Borut Kop doda, da je nujno, da KZS sprejme stališče do ženske košarke, da bi bila liga enotna. Do naslednje seje
IO bo poslal gradivo s predlogi, ki jih bo Združenje ženskih ligašev pripravilo na sestanku, ki bo potekal na
finalnem turnirju deklet U19. Klubi bodo imeli priložnost pojasniti, kaj jih moti. Premik s strani KZS bi bil tudi
pomemben iz vidika, da ženski klubi vidijo, da se nekaj dogaja (premika). Kdor želi igrati 1. SKL, naj igra, kdor ne,
ne. Borutu Kopu je bilo pojasnjeno, da mora vsa gradiva za razpravo na IO posredovati teden dni prej.
Seja je bila končana 20:30.

Zapisnik napisala Jana Mihalič.

